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* Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik başarılar

ile taçlandırılmazlarsa, elde edilen zaferler ayakta kalamaz, az zamanda söner.”

* Ulusal ekonomiyi, sağlam temeller üzerine oturtmak amacına yönelik

ekonomik devrim, Atatürkçülük literatürüne “Devletçilik” deyimi olarak geçmiş

ve Atatürk İlkeleri arasında yerini almıştır.

* “Bizim güttüğümüz devletçilik, bireysel çalışma ve etkinliği esas tutmakla

beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde ulusu refaha, ülkeyi

bayındırlığa eriştirmek için, ulusun genel ve yüksek yararlarının gerektirdiği

işlerde özellikle ekonomik alanlarda, devleti fiilen ilgilendirmektir.” (Mustafa

Kemal Atatürk)

DEVLETÇİLİK İLKESİ



* Devletçilik ilkesini, Halkçılık ilkesi ile bağlantılı olarak değerlendirmek

gerekir. Yoksul, yüzyıllardır ihmal edilmiş olan halk nasıl kalkınacak ve

hakkettiği çağdaş yaşam düzeyine ulaşacaktır?

* Batının gelişmiş toplumlarının nasıl bir yoldan geçerek o noktaya

geldikleri biliniyordu. Bir yandan kendi halklarını, diğer taraftan geri

kalmış ülke halklarını sömürerek bir sermaye birikimi oluşturmuşlardı.

Türkiye’nin kendisi geri kalmış bir ülkeydi. Halkın sırtından bir sermaye

birikimi oluşturulmasına, onun birkaç kuşak daha yoksul tutulması

pahasına bir kalkınmaya ise “Halkçılık” anlayışı karşıydı.



* 1923-1930 yılları arasında, kalkınma için gerekli yatırımları yapması özel

girişimcilerden beklendi. Ama bu işlevi yerine getirmeye özel kişilerin ne

yeterli parası, ne yeterli deneyimleri, ne de yeterli teknolojik birikimi vardı.

* Dünyayı sarsan 1929 ekonomik bunalımı ise, liberal ekonomi

politikalarının tam bir başarısızlığını vurguluyordu. Cumhuriyet yönetimi,

ülkeyi kalkındırmak, halkı çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için

“Devletçilik” ilkesini benimsedi.

* Böylece hem üretim arttırılacak, sanayi gerçekleştirilecek, hem de hakça

bir paylaşım yapılacak ve ekonomik gücü kullanan bir sınıfın halkı ezmesine

olanak verilmemiş olacaktı.



* Tek partinin programında 1935 yılında yapılan düzeltmelerden sonra, Devletçilik

ilkesi şöyle tanımlanıyordu: “Özel çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber

mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi gelişmişliğe

eriştirmek için, milletin genel ve yüksek yararlarının gerektirdiği işlerde, özellikle

iktisadi alanda devleti fiilen ilgilendirmek önemli esaslarımızdandır. İktisat işlerinde

devletin ilgisi fiilen yapıcılık olduğu kadar, özel girişimcileri teşvik ve yapılanları

düzenleme ve denetlemektir.



* Hızlı bir ekonomik büyümeyi sağlamak için devletin lokomotif görevini

üstlenmesi anlamına geliyordu. Devlet ekonomiye yön verecek, kıt

kaynakların akılcı kullanımını planlayacaktı.

* Devlet özel girişimcilerin ilgilenmediği, başarılı olamadığı ya da kamu

yararı gördüğü alanlarda yatırım ve işletmecilik yapacaktı.

* Türkiye başlangıç aşamasında Devletçiliğin iki büyük yararını gördü: Bir

yanda, özellikle altyapı ve sanayi yatırımları sayesinde oldukça hızlı bir

büyüme gerçekleştirirken; diğer tarafta, sanayileşmenin devlet eliyle

oluşumu sayesinde, Türk işçisi, Batı’daki örnekleri gibi insancıl olmayan

koşullar içinde birkaç kuşağın feda edildiğini görmedi.



* Türkiye’nin tatbik ettiği devletçilik sistemi 19. asırdan beri sosyalizm teorisyenlerinin

ileri sürdükleri fikirlerinden alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye’nin

ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir.

* Devletçiliğin anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas

tutmak; fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok

şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline

almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri kişisel ve özel

teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an önce yapmak istedi; ve kısa bir zamanda

yapmayı başardı. Bizim takip ettiğimiz bu yol, görüldüğü gibi liberalizmden başka bir

yoldur. (1936)



* Devletçilik planlı ekonomiyi zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de planlı olarak devletçilik

uygulaması, 17 Nisan 1933 tarihinde Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın kabul

edilmesiyle başlamıştır. Yatırım tutarının uygulamada 100 milyon TL’yi aştığı bu plan

ile 20 fabrika, öngörülen tarihten önce hizmete açılmıştır.

* Türkiye, planlı sanayileşme dönemi sonunda 1939 yılına gelindiği zaman şeker,

çimento, kereste, kauçuk ve deri alanlarında kendi gereksinimlerini karşılayabilecek

duruma gelmişti. Bunlara ek olarak Türkiye’nin pamuklu kumaşlarda %43,

yünlülerde %83, kağıt ve mukavvada %32, kükürtte %70, cam eşyada da %63

oranında kendi gereksinimlerini karşılayabilecek duruma geldiğini, bakır ithal

etmediği gibi krom üretiminde de dünyada ikinci sırayı aldığını söyleyebiliriz.



* Devletçilik anlayışına uygun olarak halkın ekonomik çıkarları doğrultusunda

kullanılmak üzere kurulan kamu iktisadi teşekkülleri de şunlardır: Etibank,

Sümerbank, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Jeoloji Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt

İdaresi, Merkez Bankası, Emlak Eytam Bankası vb.





DEVRİMİN   TANIMI

BİR ÜLKENİN SİSTEMİNDE VE TÜM

ALANLARINDA DEĞİŞİM YARATAN

GELİŞMENİN TAMAMINA, DEVRİM DENİR.

5  - 43



TÜRK  DEVRİMİNİN  TANIMI

TÜRK MİLLETİNİ SON ASIRLARDA GERİ

BIRAKMIŞ OLAN MÜESSESELERİ YIKARAK

YERLERİNE, MİLLETİN EN YÜKSEK

MEDENİ GEREKLERE GÖRE İLERLEMESİNİ

SAĞLAYACAK YENİ MÜESSESELERİ

KOYMUŞ OLMAKTIR.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(ATATÜRKÇÜLÜK 1. KİTAP S.115)



TÜRK  DEVRİMİNİN   TANIMI

UÇURUMUN KENARINDA YIKIK BİR ÜLKE ...

TÜRLÜ DÜŞMANLARLA KANLI BOĞUŞMALAR...

YILLARCA SÜREN SAVAŞ... ONDAN SONRA,

İÇERDE VE DIŞARDA SAYGI İLE TANINAN YENİ

VATAN, YENİ TOPLUM, YENİ DEVLET VE BUNLARI

BAŞARMAK İÇİN ARALIKSIZ İNKILAPLAR... İŞTE

TÜRK GENEL İNKILABININ KISA İFADESİ...
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(ATATÜRKÇÜLÜK 1. KİTAP S.115)



TÜRK  DEVRİMİNİN  AMACI

EFENDİLER YAPTIĞIMIZ VE YAPMAKTA

OLDUĞUMUZ DEVRİMLERİN GAYESİ,

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HALKINI

TAMAMEN ÇAĞDAŞ VE BÜTÜN ANLAM VE

GÖRÜNÜŞÜ İLE UYGAR BİR TOPLUM

HALİNE GETİRMEKTİR.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(ATATÜRKÇÜLÜK 1. KİTAP S.115)



DEVRİMCİLİK  İLKESİ

ATATÜRK’ÜN 

TÜRK  DEVRİMİ 

İLE İLGİLİ SÖZLERİ.
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DEVRİMCİLİK    İLKESİ

TÜRK DEVRİMİNİN HEDEFİNİ

KAVRAMIŞ OLANLAR, DAİMA ONU

KORUYABİLECEK GÜÇTE OLACAK-

LARDIR.
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(ATATÜRKÇÜLÜK 1. KİTAP S.115)



DEVRİMCİLİK   İLKESİ

BENİM ELİME BÜYÜK YETKİ

GEÇERSE, BEN SOSYAL HAYATIMIZDA

ARZU EDİLEN DEVRİMİ BİR ANDA BİR

DARBE İLE UYGULAMAYI

DÜŞÜNÜYORUM. (1918)
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(ATATÜRKÇÜLÜK 1. KİTAP S.117)



DEVRİMCİLİK   İLKESİ

NEDEN, BEN BU KADAR YIL YÜKSEK

ÖĞRENİM GÖRDÜKTEN... HAYATIMI VE

ZAMANIMI SARFETTİKTEN SONRA HALKIN

SEVİYESİNE İNEYİM? ONLARI KENDİ

SEVİYEME ÇIKARAYIM. BEN ONLAR GİBİ

DEĞİL, ONLAR BENİM GİBİ OLSUNLAR.

(1918)
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

(ATATÜRKÇÜLÜK 1. KİTAP S.117)

















Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki 

ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı 

durumundadır?

A)İnkılâpçılık C)Halkçılık E)Milliyetçilik

B)Devletçilik D)Cumhuriyetçilik

Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak 

benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki 

özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?

A)Eşitliğe dayanan hukuk anlayışı D)Bilimselliği

B)Gelenekçi toplum yapısı E)Akılcılığı

C)Lâik devlet düzeni



• TEŞEKKÜR EDERİM… 


